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ألكرم، كانوا كالشمس للدنيا والعافية للبدن؛ هؤالء الصحابة أصحاب الرسول األعظم والنيب ا
صفوُة اهللا من خلقه، واختيار اهللا لرسوله.. إم الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه، لنصرة دينه؛ 
الصحابة أّرق هذه األمة، كلهم وأنقاهم أفئدة، وأزكاهم نفوًسا وأعمقهم إميانًا، وأكثرهم بذًال 

  وم األمة وَخريها، خري هذه األمة بعد نبيها صلى اهللا عليه وسلم.وتضحية؛ إم.. جن

"إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى اهللا  قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:
وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد فوجد  ،فاصطفاه لنفسه ،عليه وسلم خَري قلوب العباد

  خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه". - مرضوان اهللا عليه- قلوب أصحابه 

 ."خصلتان من كانتا فيه جنا: الصدق، وحب أصحاب حممد" وقال عبد اهللا بن المبارك:
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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  السالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة و احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا (والذي فلق احلبة 
   .)ال فيه ألحٍد غريك شيئً اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتع

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

كيف حالكم مع اهللا؟ (أسأل اهللا جل جالله أن يصلح حايل وأحوالكم وأن يغفر يل ولكم، وأن يعفو عين وعنكم وأن ييسر 
  ويرضاه). - سبحانه وتعاىل–لنا أمورنا على ما حيبه هو 

  ،،، إخويت

(أسأل اهللا أن  وُأشهد اهللا أنين أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أحب اهللا،شهُد اهللا أنين أحب اهللا، وأشهدكم أنينأنا أُ 
  م أنين أحب أصحاب النيب مجيًعا.شهد اهللا وأشهدكيرزقين وإياكم اإلخالص يف القول والعمل) وأُ 

����íÚù]�Ýç{{{{{{{{{{{{{{r{Þ���� �

هؤالء الصحابة صفوُة اهللا من  للدنيا والعافية للبدن؛ وا كالشمسسبحان اهللا، أصحاب الرسول األعظم والنيب األكرم، كان
 م الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه، لنصرة دينه؛ الصحابة أّرقهذه األمة، كلهم وأنقاهم أفئدة، وأزكاهم  خلقه، واختيار اهللا لرسوله.. إ

  .ري هذه األمة بعد نبيها صلى اهللا عليه وسلمريها، خنفوًسا وأعمقهم إميانًا، وأكثرهم بذًال وتضحية؛ إم.. جنوم األمة وخَ 

َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما {الصحابة.. هؤالء الصحابة الذين زكاهم ربنا جل جالله 
حيكم على ظواهرهم، إنه حيكم على  ، إن اهللا جل جالله ال}قـُُلوِبِهمْ {فـََعِلَم َما ِفي (سبحان اهللا العظيم)  .]18الفتح: [ }ِفي قـُُلوِبِهمْ 

   .يف قلوم فأنزل السكينة عليهم م ماعلِ  بواطنهم،
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"والرضا من اهللا   ول:يق - هذا حبييب أيضا عليه رمحة اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية– يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه رمحة اهللا
   ).سيموت صح(يعين ، أنه سيوافيه على موجبات الرضى" فال يرضى إال عن عبد علم ،صفة قدمية

ُتْم َأِجنٌة ِفي بُطُوِن أُمَهاِتُكْم َفَال { د اهللا:اهللا جل جالله يعلم األزل واألبَ   تـُزَكوا ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َوِإْذ َأنـْ
فاهللا جل جالله يعلم هؤالء الصحابة، منذ أن خلقهم كالذّر يف ظهر آدم، هؤالء ، ]31 :النجم[ }َأنـُْفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتـَقى

الصحابة اختريوا قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة حني كتب اهللا كّل شيء، أمر القلم أن يكتب، فجرى القلُم مبا هو  
دما رضي عنهم رضي عن كل أحواهلم.. هم، وعلم كيف سيموتون وكيف ستكون ايتهم، فعنإىل يوم القيامة، اهللا مساهم وعرفائن ك

  .رضي عنهم سبحانه وتعاىل

  لذلك شيخ اإلسالم ماذا يقول؟ 

Äñ]…æ�Øé¶�ÝøÒ� �

ومن رضي اهللا  ،فيه على موجبات الرضى"والرضى من اهللا صفة قدمية فال يرضى إال عن عبد علم أن يوايقول شيخ االسالم: 
ضاه عنه بعد إميانه وعمله الصاحل فإنه فكل من أخرب اهللا عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل اجلنة، وإن كان رِ  ،عنه مل يسخط عليه أبًدا

 ذلك". ب ذلك مبا يسخط الرب مل يكن أهال ليذكر ذلك يف معرض الثناء عليه واملدح له، فلو علم سبحانه أنه يتعق  

رَِجاٌل { قال سبحانه: .، انتهىيعين لو ربنا يعلم أنه سيفعل ما يسخطه بعد ذلك ما رضي عنه، هو رضي عنه وأثبت له الرضى
ُهْم َمْن يـَْنَتِظرُ  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ   . ] 23األحزاب: [ }َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه َفِمنـْ

�[íèû]�å„â�kÖˆÞ�àÛéÊ[íe^v’Ö]�»�‹éÖ_�� �

  واحدة! مجلةً  ]117التوبة: [ }َلَقْد تَاَب اللُه َعَلى النِبي َواْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصارِ { :قال سبحانه
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صحيح -[صحيح "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم": ρاهللا قال رسول  عن عمران بن حصني قال:

 وأصحابي [...] ألصحابي، أمنة وأنا[...]  للسماء أمنة "النجوم :ρوسى األشعري قال: قال رسول اهللا أبو م .]2302ي: الترمذ
  .]2531صحيح مسلم: -[صحيح "ألمتي أمنة

األحاديث، الشيخ األلباين قال  ةو احلديث يف مشكا ""أكرِموا أصحابي :ρر بن اخلطاب قال: قال رسول اهللا عن عم
وقال لعمر (قال  ،]388/5[تخريج مشكاة المصابيح:  "موا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"أكرِ صحيح 
  ].59/5زاد المعاد: -[ثابت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" :فقال ،بدر أهل على اطلعَ  اهللا لعل "ما يدريكلعمر نفسه)  رسول اهللا

�÷Ý]��^Ú��ā�áçÖ]ˆiJJJJJJJJJJ� �

 . واهللا! ال تزالون بخير ما داموصاحبني رآني من فيكم دام ما بخير تزالون ال" :ρقال رسول اهللا 
  .]3283السلسلة الصحيحة: – إسناده جيد رجاله رجال الصحيح[ "صاحبني من وصاحب ،رآني من رأي من فيكم

  .]293/1: إرشاد الفحول-[صحيح "وُعَمرَ  بكرٍ  أبي بعدي: من بالَذينِ  اقَتدوا" :ρضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا حذيفة ر 

"اقبلوا من  :يف األنصار ρوقال رسول اهللا  ،]2510صحيح مسلم: -[صحيح "اعفوا عن مسيئهم" :يف األنصار ρوقال 
  .]2510صحيح مسلم: -[صحيحمسيئهم"  عن واعفوا محسنهم

���÷�‚Û¦�h^v‘_�]çfŠi�� �

"فلُمقام ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم - صّل عليه- اهللا عليه وسلم تسبوا أصحاب حممد" صلى  "القال ابن عمر: 
   .]469شرح الطحاوية: -[صحيح أحدهم ساعة خري من عمل أحدكم أربعني سنة"

التسبوا أصحاب حممد.. حنن كنا نتكلم يف حقوق الصحابة علينا، من حقوقهم أن ال نسبهم وال نسمع من يسبهم، وال 
  ."فلمقام أحدهم ساعة  خري من عمل أحدكم أربعني سنة صلى اهللا عليه وسلم تسبوا أصحاَب حممد ال"،  همنسمح ألحد أن يسب
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صلى اهللا عليه وسلم خَري قلوب  - صل عليه–ر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد "إن اهللا نظ قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:
 خري قلوب العباد فجعلهم -وان اهللا عليهمرض-وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه  ،فاصطفاه لنفسه ،العباد

  وزراء نبيه".

   .الصدق.. وحب أصحاب حممد ،الصدق، وحب أصحاب حممد" "خصلتان من كانتا فيه جنا:وقال عبد اهللا بن املبارك: 

JJJJJJ]⁄‚q��Ş}�ÝøÒ� �

تؤخذ بالقياس.. ذلك فضل  نال درجتها بشيء، والفضائل الال يوازيها عمل، وال تُ  ،الصحبة ولو حلظة"وفضيلة  قال النووّي:
   .اهللا يؤتيه من يشاء"

وال تنال  ،"وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل :كالم خطري جًدا  ؟أرأيت كالم اإلمام النووي !..سبحان اهللا العظيم
  .]74[آل عمران:  }َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاءُ {لقياس، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء" هذا فضل، درجتها بشيء، والفضائل التؤخذ با

اختص سبحانه وتعاىل هؤالء الصحابة ذا الفضل، أن يكونوا أصحاب النيب، لن يطول أحد هذه مرة أخرى.. انتهى، النيب 
   يقابل النيب فاته هذا الفضل، اللهم أُجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خريًا منها... ال يوجد، الذي مل)كأنه(يقاس عليها فيقول  مات، وال

JJ�gu_�àÚJJJJJJJ�Ý^Î_�‚ÏÊ�=àè‚Ö]� �

  قال أيوب السختياين:

  ."......"من أحّب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحّب عمر فقد أوضح السبيل: وامسع هذا الكالم اخلطري

   :ى عن كل صحايب تسمع امسهنقول هذا الكالم مرة أخرى حىت ترتضّ 

فقد استضاء بنور اهللا،  τفقد أوضح السبيل، ومن أحب عثماَن  τفقد أقام الدين، ومن أحب عمَر  τ"من أحب أبا بكر 
ومن انتقَص أحًدا منهم  ،فقد برَِئ من النفاق ρومن أحسن الثناء على أصحاب حممد فقد أخذ بالعروة الُوثقى،  τومن أحب عليا 

ويكون قلبه هلم مجيًعا  ،بهم مجيًعاخمالف للكتاب والسنة والسلف الصاحل، وأخاف أال يصعد له عمل إىل السماء حىت حيُ  ،دعٌ فهو مبت
  سليًما".
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ذكرنا  ؛ومات على ذلك، كلهم الذي لقي النيب مسلًما نفرق بني أحٍد منهم، حنن قلنا تعريف الصحايب هو ال ..الصحابة
  .مراتبهم اثنتا عشرة مرتبة

g{{{{{{{{{{{{{{{{{{–ÇÊ� �

  أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟  قال رجل للمعاىف بن عمران:

أرأيت الكالم.. أحدهم يقول للمعاىف بن عمران: عمر بن عبد العزيز بعدلِه وعلِمه َوَوَرِعِه وتقواه وزهِده أين هو من معاوية 
أحد، معاوية صاحبه وِصهره وكاتبه وأمينه على  ρب أصحاب النيب يس وقال: ال ،فغضب ،(معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه)

  العزيز. وحيه، فأين يذهب عمر بن عبد

مع صحايب رأى  عمر بن عبدالعزيز مع ورعه، وتقواه، وزهده، وعدله، وصربه، وكل هذا لكن أين يذهب  سبحان اهللا العظيم!
  وِصهره، وكاتبه، وأمينه على وحي اهللا. وخصوًصا معاوية رضي اهللا عنه، صاحبه، النيب  وجلس معه؟!

JJJÜãfU��ßÖ]�†Ú_� �

مَؤِدب اخللق الذي هدانا  صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه–"هذا النّيب قال مالك رمحه اهللا (اإلمام مالك صاحب املذهب): 
 وأمر النيب  ،وبذلك أمره اهللا ،هلم عاهللا به، وجعله رمحة للعاملني خيرج من جوف الليل إىل البقيع، فيدعو هلم ويستغفر كاملودρ  حببهم

  ومعاداة من عاداهم". ،ومواالم

�°è…]ç£]�àÚ��}�� �

وقال اإلمام مالك: "بلغين أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: واهللا هلؤالء خري من احلواريني فيما 
  .النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم" مٌة يف الكتب املتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحابُ نا. وصدقوا يف ذلك، فإن هذه األمة ُمعظ بلغَ 

JJ[kè_…_� �

النصارى أنفسهم كانوا عندما يرون الصحابة يقولون هؤالء أحسن من احلواريني، ويطلع لنا ناس من املسلمني ينتقصون من 
  .الصحابَة، اللهم انتقم ممن انتقَص الصحابَة رضَي اهللا عنهم) قدر الصحابة، وخيطئون ويسبون الصحابة (اللهم الَعْن من َلَعنَ 
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  لذلك األدب مع الصحابة:

  احرتامهم وتوقريهم ومعرفة قدرهم، وأم أفضل اخللق عند اهللا بعد األنبياء. -  1

  .الرتّضي عنهم والدعاء هلم، وكلما ذكرت أحدهم تقول (رضي اهللا عنه) -  2

بغض من أبغَضهم وبغري اخلري يذكرهم، ، والتفرط يف حّب أي أحد منهم.. تُ ب أصحاَب النّيب صلى اهللا عليه وسلمأْن حتُ  -  3
   تذكرهم إال خبري. وال

َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ { ّبهم ديٌن، وإمياٌن، وإحساٌن، وبغضهم كفٌر، ونفاٌق، وطغياٌن، قال ربنا جل جالله:حُ 
  ترضى أنت عمن رضي اهللا عنهم؟ فكيف يرضى اهللا عنهم وال، ]18الفتح: [ }ايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرةِ يـُبَ 

لو أن أحدَكم أنفق مثل أُحد  !الذي نفسي بيِدهِ ال تسبوا أصحابي فو " :ρم أو النيل منهم، قال رسول اهللا عدم سبه - 4
  ].2540حيح مسلم: ص-[صحيح ال َنصيفه"، و ما أدرك ُمد أحِدِهم ،ذهًبا

 اإلمساك عما شجر بينهم من اخلالفات واخلصومات، وعدم اخلوض فيها فكل اآلثار املروية يف مساوئهم باطلة، منها ما - 5
  ص. قَ هو كذب، ومنها ما قد زِيَد فيها ونَـ 

  يد فيه أو نقص منه.اعلم أنه كذب ومل حيصل، أو قد ز  ،أو أي حديث أو كالم جاء يف ذم الصحابة ،أن أي أثر :اعتقد هذا

   (هذه مهمة وهذه اجلديدة يف هذه احللقة) - 6

 الناس باالتباع بعد النيب حممٍد صلى اهللا عليه وسلم،هم أوىل ؛ فتقدمي قوهلم على قوِل غريِهم، وتقدمي فهِمهم على فهم غريهم
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوالسابُِقوَن األوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر وَ { قال سبحانه: . ]100التوبة: [ }الِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ

  طاب للصحابة.واخلِ  .]137البقرة: [ }فَِإْن َآَمُنوا ِبِمْثِل َما َآَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا{ :وقال سبحانه
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  طيب..

^Ú�HÜãŁfŠè�æ_�ÜãŁ’ŽÏjßè�æ_�íe^vfl’Ö]�˜ŽÇłfŁè�àÚ�[äjeçÏÂ�� �

وال  ،ما بلغ مد أحدهم ،ال تُسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحٍد ذهبا" :ρقال رسول اهللا  - 
  .]2540صحيح مسلم: - [صحيح "نصيفه

: السلسلة الصحيحة-[حسن بجموع الطرق"من سّب أصحابي، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين"  وقال عليه السالم: - 

  واحلديث يف السلسلة الصحيحة. ،يقبل اهللا منه َصرفًا وال َعدالً  ال .]2340

   .]17صحيح البخاري: -[صحيح ، وآية النفاق بغُض األنصار"آية اإليمان حب األنصار" :ρوقال النيب  - 

 "أبغضهم أبغَضه اهللا األنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحّبه اهللا، ومن" ويف رواية - 
  .]3783صحيح البخاري: -[صحيح

  .ال ُختطئ يف الكالم عنهم، ]545صحيح الجامع: -[صحيح "إذا ذكر أصحابي فأْمِسكوا"" :ρل رسول اهللا وقا - 

Ê�»�äÖ�‹éÖ{{ŁÐu�°Û×Š¹]�Žðłê  

ِء املسلمني حُق، ونُزِع بآية من أبغض الصحابَة وسّبهم، فليس له يف يفْ  :(اإلمام مالك صاحب املذهب) قال مالك بن أنس
ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكاٍب َوَلِكن اللَه ُيَسل {سورة احلشر  ُط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللُه َوَما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ

  .]6الحشر: [ }َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكاٍب َوَلِكن اللَه ُيَسل { عاىل:وقال ت ُط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َوَما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ
َرى َفِللِه َولِلرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السِبيِل  َما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلقُ  *َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر 

 *َشِديُد اْلِعَقاِب  وا َواتـُقوا اللَه ِإن اللهَ َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـهُ 
الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوَأْمَواِلِهْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًا َويـَْنُصُروَن اللَه " الفيء للفقراء املهاجرين "لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِينَ 

يَمانَ َوالِذيَن تَـ  *َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك ُهُم الصاِدُقوَن  اَر َواْإلِ ُءوا الد9-6الحشر: [ }بَـو[.  
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يَمانَ { إذْن للمهاجرين واألنصار اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم  َوالْبِلِهْم ُيِحب ِمْن قـَ
َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن  *ْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َحاَجًة ِمما ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسهِ 

  .]10-9الحشر: [ }بـَْعِدِهمْ 

  :إذنْ 

  للفقراء املهاجرين - 1

  الذين تبوأوا الدار واإلميان. - 2

  .والذين جاءوا من بعدهم - 3

يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال لِ ْن بـَْعِدِهْم َوالِذيَن َجاُءوا مِ { ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ لِذيَن َآَمُنوا يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
  .]10 :الحشر[ }رَبـَنا ِإنَك رَُءوٌف رَِحيمٌ 

[[Üñ^ßÇÖ]�àÚ�Ù^ßè�àÚ�� �

  ا من الغنائموا بأن ينالو ص ْن هؤالء اختُ إذ

  من هم؟   - 
  }َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهمْ { الذين جاءوا بعد الصحابة، بعد املهاجرين واألنصار - 
 من الذين يأخذون؟  - 
يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال { الذين -  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ ِللِذيَن َآَمُنوا رَبـَنا ِإنَك رَُءوٌف  يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

  أما الذي يف قلبه غٌل للصحابة ليس له يف الفْيء. ،}رَِحيمٌ 

  .]29الفتح: [ }لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفارَ { من غاظه أصحاب حممد فهو كافر. قال تعاىل قال اإلمام مالك أيًضا: �

ن خالف اهللا ورسوله وأىب إال العصيان هلما واملخالفة عليهما، أال ترى أن اهللا "فمن أسوأ  حاًال مم وقال أبو نعيم يف احللية: �
َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف {أمر نبيه بأن يعفَو عن أصحابه ويستغفر هلم وخيفض هلم اجلناح، قال تعاىل 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاوِ   الشعراء:[ }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ {وقال تعاىل:  .]159آل عمران: [ }ْرُهْم ِفي اْألَْمرِ َعنـْ
215[.  
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�kÞ_æ�JJJJJJJJ�äéfßÖ�ÙçÏè��]===========JJJJJ�ÙçÏi� �

   !!!؟!بهم وتلعنهم وتنتقصهم وتتعرض هلموأنت تس }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ {اهللا يقول لنبيه 

فهو العادل عن أمر  ،ومحل ما كان من تأويلهم وحروم على غري اجلميل احلسن ،"فمن سبهم وأبغَضهم يقول أبو نعيم: �
   ."لمنيوصحابته واإلسالم واملس ρيهم إال من سوء طويّته يف النيب يبسط لسانَه ف اهللا تعاىل وتأديبه ووصيته فيهم، ال

  ".وقد علم أم سيقتتلوا ،فإن اهللا قد أمر باالستغفار هلم ،التسبوا أصحاَب حممدٍ " وقال ابن عباس: �

  ،،، إخويت

أبو  ،ومقدمهم ،ورائدهم ،وكبريهم ،مث نبدأ بالكالم عن الصحابة، وبالطبع أوهلم ،كاَن كّل هذا مقدمات يف قضية الصحابة  
  .ادمةبكر رضي اهللا عنه يف احللقة الق

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


